
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Bahasa memiliki peranan sentral dalam perkembangan intelektual, sosial dan 

emosional siswa. Bahasa juga merupakan kunci penentu keberhasilan dalam 

mempelajari semua bidang studi. Bahasa besar sekali peranannya bagi proses 

berpikir seseorang. Dalam hal ini bahasa merupakan alat berpikir yang utama. 

Segala macam pengertian, ide, konsep, pikiran, dan angan-angan dilahirkan melalui 

bahasa. 

Bahasa Inggris merupakan salah satu Mata Pelajaran yang wajib dipelajari 

oleh setiap siswa. Seiring dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

(IPTEK), bahasa Inggris memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas 

dan kuantitas para pembelajar. Hal ini ditujukan agar siswa mampu bersaing dalam 

dunia pendidikan. Bahasa Inggris merupakan salah satu bahasa yang digunakan 

secara luas dalam setiap aspek kehidupan seperti ilmu pengetahuan, pendidikan, 

bisnis, dan hiburan. Menyadari kenyataan pentingnya bahasa Inggris dimasa depan, 

maka pembelajaran bahasa Inggris sedini mungkin harus diterapkan di sekolah-

sekolah yang merupakan salah satu upaya peningkatan kompetensi individu dalam 

pembelajaran bahasa. 

Salah satu alasan pentingnya mempelajari bahasa Inggris yaitu karena bahasa 

Inggris merupakan bahasa internasional, agar dapat melakukan komunikasi dengan 
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orang-orang yang berbeda latar belakang budaya dan kenegaraan, bahasa Inggris 

menjadi pilihan utama yang sering dipakai dalam melakukan komunikasi. Adanya 

pemahaman bahasa Inggris sebagai Bahasa asing mengharuskan siswa untuk 

berkomunikasi dengan orang lain dalam proses pembelajarannya. Agar komunikasi 

yang dilakukan bisa menjadi jelas dan mudah dipahami, siswa harus menguasai 

empat aspek kemampuan berbahasa yaitu mendengarkan, berbicara, membaca, dan 

menulis. Keempat aspek tersebut tidak dapat tercapai tanpa penguasaan kosa kata 

yang memadai. Semakin banyak kosa kata yang dikuasai seseorang maka akan 

semakin baik pula komunikasi yang dilakukannya. Salah satu aspek penting yang 

harus dikuasai siswa dalam penguasaan kosa kata adalah keterampilan menulis. 

Selain dapat mengucapkan setiap kosa kata dengan pengucapan yang benar, siswa 

juga dituntut untuk dapat menuliskan setiap kosa kata dengan ejaan yang tepat. 

Masalah yang sering dihadapi siswa dalam pembelajaran bahasa Inggris 

adalah terdapatnya perbedaan anatara cara pengucapan dan penulisan. Seringkali 

siswa menuliskan apa yang mereka dengar saja, padahal sebagian besar kosa kata 

dalam bahasa Inggris terdapat perbedaan antara pengucapan dan penulisan. 

Masalah ini diperparah dengan adanya kenyataan bahwa pelaksanaan pembelajaran 

bahasa Inggris yang selama ini dilaksanakan oleh guru belum dapat merangsang 

siswa untuk aktif dalam pembelajaran Bahasa Inggris. Hal ini juga terjadi pada 

proses pembelajaran bahasa Inggris di Kelas IV MI PSM Merak. Berdasarkan 

wawancara dengan guru dan siswa dan data yang menunjukan bahwa pembelajaran 

yang telah dilaksanakan lebih melatih siswa untuk melakukan latihan-latihan 
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menulis, menghafalkan kata atau tata bahasa Inggris, membaca, dan 

menterjemahkan tanpa disertai metode, teknik atau media pembelajaran yang 

menarik sehingga siswa merasa jenuh dan bosan. Maka bukan tidak mungkin jika 

kelas yang berisikan 21 siswa yang terdiri 13 laki-laki dan 8 perempuan banyak 

yang mengalami kesulitan dalam mencerna dan memahami pembelajaran Bahasa 

Inggris karena data sebelumnya menyebutkan dari seluruh jumalah siswa kelas IV 

siswa yang lulus KKM hanya berjumlah 6 anak atau dalam hitungan prosentasenya 

sebesar 28,57%. 

Oleh karena itu diperlukan sebuah media pembelajaran yang tepat agar siswa 

dapat berperan aktif dalam pembelajaran dan menurut penulis media pembelajaran 

yang tepat untuk digunakan adalah flashcard. Dalam pelaksanaan penggunaan 

media pembelajaran ini dianggap sebagai strategi pembelajaran yang dapat 

mendorong siswa menjadi aktif salah satunya dengan penggunaan media 

pembelajaran. Penggunaan media ini ditujukan agar dapat memotivasi dan menarik 

minat siswa dalam mempelajari bahasa Inggris. 

Dari berbagai media yang ada, media flashcard merupakan media yang tepat 

untuk digunakan dalam peningkatan penguasaan kosa kata pada siswa. Media ini 

tidak memerlukan biaya yang banyak harganyapun terjangkau karena medianya 

mudah untuk didapat atau dibuat oleh guru itu sendiri. Media adalah berbagai jenis 

komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar1. 

                                                 
1 Arif Sadiman, Media Pembelajaran, (Jakarta: Rajawali Press, 2011) hal. 6 
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Media yang berupa kartu ini merupakan media sederhana yang dapat merangsang 

keaktifan siswa dalam proses pembelajaran dan dapat meningkatkan motivasi 

belajar siswa dalam pembelajaran kosa kata. 

Berdasarkan permasalahan diatas peneliti merasa perlu mengangkat sebuah 

penelitian tentang masalah ini menjadi Peneliti Tindakan Kelas (PTK) yang 

berjudul “PENINGKATAN PENGUASAAN KOSA KATA PADA MATERI 

FOOD AND DRINK SISWA KELAS IV MI PSM MERAK BLARU KEDIRI 

MELALUI PENGGUNAAN MEDIA FLASHCARD” 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah ini dibahas agar penelitian dapat terarah dan menuju 

pada satu tujuan yang diinginkan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan 

diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Bagaimana penggunaan Media flashcard pada materi food and drink kelas IV 

MI PSM Merak Blaru Kediri? 

2. Bagaimana peningkatan penguasaan kosa kata Bahasa Inggris siswa kelas IV 

MI PSM Merak Blaru Kediri dengan menggunakan Media flashcard? 

C. Tindakan yang Dipilih 

Pada dasarnya pendidikan di Sekolah Dasar (SD) menitik beratkan pada 

kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Kemampuan ini merupakan suatu 

modal yang sangat besar untuk proses belajar selanjutnya. 

Berdasarkan hasil pengamatan di MI PSM Merak Blaru Kediri 

permasalahan yang dijumpai adalah bahwa siswa mengalami beberapa kendala, 
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salah satunya adalah kendala dalam penguasaan kosa kata pada pelajaran bahasa 

Inggris. Untuk mengatasi kendala tersebut maka digunakan upaya peningkatan 

yaitu dengan diberikan sebuah Media flashcard, dengan Media ini diharapkan 

siswa-siswi lebih tertarik dan termotivasi pada pembelajaran bahasa Inggris. 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang masalah dan rumusan masalah dalam 

pembelajaran bahasa Inggris, maka tujuan penelitian tindakan kelas adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana penggunaan Media flashcard dalam materi food 

and drink  bahasa Inggris pada siswa kelas IV MI PSM Merak Blaru Kediri. 

2. Untuk mengetahui bagaimana peningkatan penguasaan kosa kata bahasa Inggris 

siswa kelas IV MI PSM Merak Blaru Kediri dengan menggunakan Media 

flashcard. 

E. Lingkup Penelitian 

Sehubungan dengan kegiatan penelitian ini, maka perlu diberikan batasan 

penelitian dengan tujuan supaya penelitian ini tidak terlalu luas dan sesuai dengan 

harapan peneliti. 

Agar penelitian bisa tuntas dan berfokus pada permasalahan yang dibatasi 

pada hal-hal dibawah ini: 

1. Penelitian ini hanya membahas tentang peningkatan penguasaan kosa kata 

bahasa Inggris pada materi food and drink melalui penggunaan media flashcard 

pada siswa kelas IV MI PSM Merak Blaru Kediri. 
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2. Subyek penelitian ini hanya dikenakan pada siswa kelas IV MI PSM Merak 

Blaru Kediri tahun ajatan 2014/2015 dengan jumlah siswa 21, dengan siswa 

laki-laki sebanyak 13 anak dan siswa perempuan 8 anak. 

3. Penelitian ini menggunakan instrument soal-soal tes tulis. 

F. Signifikan Penelitian 

Manfaat merupakan dampak positif yang ditimbulkan karena adanya sesuatu 

yang baik diterima dengan akal sehat oleh semua orang disekitarnya. Penelitian ini 

diharapkan dapat bermanfaat bagi : 

1. MI PSM Merak Blaru Kediri 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan MI PSM Merak Balaru Kediri 

dapat lebih meningkatkan mutu pendidikan dan meningkatkan kualitas belajar 

mengajar agar siswa lebih berprestasi dan dapat memperoleh ilmu-ilmu yang 

bermanfaat dalam proses pembelajaran. 

2. Guru 

Sebagai sumber informasi bagi guru untuk memantau sejauh mana 

kemampuan, keterampilan, dan kosa kata yang dimiliki siswa dalam 

pembelajaran bahasa Inggris. Sebagai bahan masukan guru dalam 

meningkatkan mutu pendidikan di kelas maupun penggunaan media ataupun 

metode yang cocok untuk digunakan. 
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3. Siswa 

Agar dapat memudahkan siswa dalam belajar bahasa Inggris sehingga 

dapat meningkatkan prestasi belajarnya dengan baik maupun kemampuan 

pemahaman akan kosa kata yang mereka miliki. 

4. Peneliti 

Sebagai informasi tambahan lebih lanjut untuk memperluas wawasan 

tentang pemahaman kosa kata bahasa Inggris dan sebagai dasar penelitian yang 

lebih lanjut. 

G. Definisi Operasional 

Adapun definisi operasional sebagai berikut : 

1. Penguasaan kosa kata adalah pemahaman atau kesanggupan untuk 

menggunakan kosa kata pada materi food and drink mata pelajaran bahasa 

Inggris di kelas IV MI PSM Merak Blaru Kediri. 

2. Media flashcard adalah salah satu bagian dari alat yang digunakan untuk 

menyalurkan pesan atau informasi dari pengiriman kepada penerima pesan2. 

Kartu yang berisi gambar-gambar (benda-benda, binatang, dan sebagainya) 

dapat digunakan untuk melatih siswa menjaga dan memperkaya kosa kata3. 

                                                 
2 Pupuh Fathurrahman, Strategi Belajar Mengajar, (Bandung: Refika Aditama, 2009) hal 65 
3 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009) hal 120 



8 

 

3. Bahasa Inggris adalah suatu bahasa internasional yang digunakan secara luas 

dalam aspek kehidupan dari banyak Negara-negara persemakmuran dan 

dipahami serta digunakan secara meluas. 

 


